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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/12), наручилац мења Конкурсну документацију број: 2952-4/16 од 7. 
октобра 2014. године, како следи: 
 

1) У делу 4. конкурсне докуемнтације, Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, под тачком 4.8) Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока 
као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 
„Начин и услови плаћања“, мења се тако да гласи: 

 
«Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 

          Наручилац ће плаћање уговорене вредности вршити на следећи начин: 
- аванс (уколико је тражен, и то највише 60% од уговорене вредности) у року од 
15 дана од пријема авансног предрачуна, а након достављања банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања; 
- преостали део уговорене вредности у року од 15 дана од дана уредног 
испостављања рачуна, отпремнице и записника о квантитативно-квалитативној 
примопредаји предмета јавне набавке.  
          Наручилац задржава право да динамику уплате усклађује са могућностима 
извршења буџета Републике Србије.“ 
 
 

2) У делу 4. конкурсне докуемнтације, Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, под тачком 4.8) Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока 
као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 
„Захтеви у погледу гарантног рока“, мења се у ставу 1. који сада гласи: 

 
          «Добављач је дужан да за предметна добра обезбеди гарантни рок у 
трајању од најмање 36 месеци, осим за «крилну аутоматску препреку за пешаке 
на улазима» (Техничка спецификација, редни број 12), за коју је потребно 
обезбедити гарантни рок у трајању од најмање 24 месеца..“ 
 
 

3) У делу 4. конкурсне докуемнтације, Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, под тачком 4.8) Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока 
као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 
Захтеви у погледу рока и места испоруке и инсталације, мења се у ставу 
1. који сада гласи:  

 
          „Рок за извршење предмета јавне набавке који подразумева израду 
пројекта, испоруку, инсталацију и конфигурисање опреме, не може бити дужи 
од 90 дана од дана ступања уговора на снагу“. 
 
 

4) У делу 4. конкурсне документације, Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, тачка 4.17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са истом понуђеном ценом, мења се тако да гласи: 



          „Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће 
бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке и инсталације, 
уколико две или више понуда имају исти рок испоруке и инсталације, уговор 
ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок“.  

 
 

5) У делу 6. конкурсне документације, Обрасци и изјаве, под тачком 6.2) 
Образац понуде са спецификацијом, у Табели бр. 3 – Техничке 
спецификације, под редним бројем 12. брише се ставка:  

 
          „супериорни инфрацрвени зрак за динамичко праћење корисника.“,: 

  
 

6) У делу 6. конкурсне документације, Обрасци и изјаве, под тачком 6.2) 
Образац понуде са спецификацијом, под подтачкама 4), 5) и 6), се мења у 
складу са изменама наведеним у тачкама 1), 2) и 3) ових Измена и 
допуна. 

 
7) У делу 7. конкурсне документације, Модел уговора, члан 5., став 1., 

алинеја 1., се мења тако да гласи: 
 

- аванс (највише 60% од укупно уговорене вредности) у износу од __% од 
уговорене вредности, односно ___________________ (словима: 
_____________________________________________________________) динара 
са ПДВ-ом, у року од 15 дана од дана пријема авансног предрачуна, а након 
достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања;“ 

 
 
8) У делу 7. конкурсне документације, Модел уговора, члан 10., став 1., се 

мења тако да гласи: 
 
          „Добављач се обавезује да за добра која су предмет овог уговора обезбеди 
произвођачку гаранцију у трајању од ___ месеци од дана испоруке и монтаже, 
односно, произвођачку гаранцију за „крилну аутоматску препреку за пешаке на 
улазима» у трајању од ___ месеци.“ 
 
 

9) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
10) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 
- на интернет страници наручиоца 

 
 


